
6 AANBEVELINGEN

Op basis van het onderzoek naar dit ongeval komt de Onderzoeksraad tot de volgende 
aanbevelingen:

Aan de scheepsbeheerder Shipping Company Groningen: 

1. Zorg ervoor dat het schip zodanig bemand en uitgerust is dat alle werkzaamheden 
aan boord op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd. Dit voorval leert dat 
daarbij in ieder geval gedacht moet worden aan de volgende condities: 
a. Het in overeenstemming brengen van de bemanningssamenstelling met de in 

scheepsspecifieke procedures beschreven sterkte. 
b. Zorgen dat de voorgeschreven rusturen voor de bemanningsleden gewaarborgd 

blijven.
c. Zorgen voor duidelijke communicatie aan boord door voor alle bemanningsleden 

een portofoon verplicht te stellen. 
d. Zorgen voor een duidelijke waarschuwingsmethode voor werken in en nabij een 

‘snap-back zone’.

2. Bevorder dat de bemanningsleden voldoende veiligheidsbewust en veiligheids-
bekwaam zijn om ongevallen aan boord te voorkomen en bij dreigend gevaar 
adequaat te handelen. Dit voorval leert dat meerdere methodieken wenselijk zijn om 
een doelmatige gedragsverandering te realiseren, zoals: 
a. Regelmatige bespreking van de procedures met de bemanning, zodat zij deze 

begrijpen en als noodzakelijk zien. Herziening van de procedures waar deze niet 
meer passend zijn. 

b. Doorspreken van potentiele voorvallen (op basis van ervaringen, eerder of elders) 
welke zich aan boord kunnen voordoen en de bemanning laten verkennen hoe 
men daarop moet reageren. Denk hierbij ook aan oefeningen en simulaties.

c. Gebruik maken van gesignaleerde risicovolle situaties aan boord en deze tijdens 
safety meetings gezamenlijk nabespreken. Uitgangspunt hierbij is het elkaar 
aanspreken op handelen dat niet overeenkomt met de veiligheidsafspraken, 
ongeacht rang of anciënniteit. 

d. Het organiseren van toegespitste trainingen en oefeningen om vaardigheden die 
onderontwikkeld blijken te zijn, verder te ontwikkelen. 

e. Schenk specifieke aandacht aan scholing en begeleiding van stagiaires. 

Aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

3. Waarborg dat de in een ingediend bemanningsplan voorgestelde bemannings-
samenstelling altijd wordt gecontroleerd op uitvoerbaarheid ten aanzien van uit te 
voeren werkzaamheden, type schip, veiligheidsprocedures en noodprocedures. Geef 
pas een bemanningscertificaat af indien aan alle voorwaarden is voldaan. 



Aan de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en aan de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat:

4. Onderzoek samen of het uitgangspunt stand kan houden dat een bemanningslid 
belast met het fysiek toezicht houden op veiligheid, daarnaast ook nog andere taken 
kan uitvoeren. Pas de uitkomst toe bij het opstellen van de bemanningsplannen en 
uitgifte van bemanningscertificaten.

Aan de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders:

5. Breng de lessen uit dit ongeval binnen de sector onder de aandacht en richt hierbij 
specifiek de aandacht op de veilige inzet van stagiairs en de in het onderzoek 
genoemde problematiek rond bemanningsplannen en bemanningscertificaten.


